
Bærekraftsmålene 
i Kirkens Bymisjon
– En veileder for hvordan jobbe med  
FNs bærekraftsmål som en del av strategien
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Innhold i veilederen

Del 1

• Hva er FNs bærekraftsmål? 
• Hvorfor skal Kirkens Bymisjon jobbe med bærekraftsmålene?
• Hvilke av bærekraftsmålene er mest relevante for Kirkens Bymisjon – og hvorfor? 
• Hva gjør oss spesielt godt rustet til å jobbe med (nettopp) disse målene?

Del 2 (formidles i Workplace-gruppen «Bærekraftsmålene i Kirkens Bymisjon»)

• Hvordan kan vi jobbe best mulig med de utvalgte målene  
og hvordan gjøre de relevante i vårt arbeid?

• Konkrete tips og råd til hvordan man kan jobbe med de ulike målene, eksempelvis  
hvordan vi kan jobbe med målene eksternt ut mot næringsliv og beslutningstakere og hvordan 
vi kan jobbe med de mer internt i den daglige driften av ulike tiltak og virksomheter.  

 
Ressurspersoner 
Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:  
Kari Lian – Kirkens Bymisjon, Trøndelag 
Gunhild Tobiassen – Kirkens Bymisjon, Kristiansand og medlem av strategigruppa 
Laila Jensen – Kirkens Bymisjon, Oslo 
Solveig Holmedal Ottesen – Kirkens Bymisjon, Oslo og medlem av strategigruppa

Lenke til FNs bærekraftsmål:  
www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Hva er FNs bærekraftsmål?

• FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

• FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en 
felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene er også inndelt i tre 
hovedtemaer: sosiale mål, miljø/klimamål og økonomiske mål. 

• Tusenårsmålene (2000-2015) førte til stor framgang på områder som utdanning 
og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. 
Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

• Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one 
behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte 
grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse 
minoriteter, jenter og urfolk.

Hovedmålene
Mål 1: Utrydde fattigdom
Mål 2: Utrydde sult
Mål 3: God helse 
Mål 4: God utdanning
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Mål 7: Ren energi for alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulikhet 
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 14: Liv under vann
Mål 15: Liv på land
Mål 16: Fred og rettferdighet
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Del 1: Bærekraftsmålene  
i Kirkens Bymisjon
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Hvorfor skal Kirkens Bymisjon  
jobbe med bærekraftsmålene?

• I strategien står det at «bærekraftsmålene 
skal styre arbeidet vårt».

• Bærekraftsmålene er særlig relevante 
for innsatsområde «Skape bevegelse» 
i strategien.

• Arbeidet med bærekraftsmålene innad 
i organisasjonen, kan være et ledd i 
implementeringen av vår strategi.

• Å øke kunnskapen og bevisstgjøringen internt 
i organisasjonen om at bærekraftsmålene er 
viktig og relevant for vårt arbeid.

• Kirkens Bymisjon er godt rustet til å jobbe 
med flere av bærekraftsmålene fordi vi 
har kjennskap til mennesker og grupper 
bærekraftsmålene berører og kunnskap 
om hvilke virkemidler som kan fungere for 
å bedre menneskers livssituasjon.

• Det kan være et konkurransefortrinn for oss, blant annet i næringslivssamarbeid 
og i prosjektsøknader eksternt.

• Mange aktører i næringslivet og i det offentlige har bærekraftsmålene høyt oppe på 
agendaen, derfor er det viktig at KB har kompetanse på dette når vi inngår i samarbeid 
og samskapning med dem. 

• Vi kan gjennom å jobbe med bærekraftsmålene fremme våre verdier respekt, 
rettferdighet og omsorg.

• Gjennom bærekraftsmålene kan vi på en god og hensiktsmessig måte synliggjøre det 
vi allerede gjør.

Hvilke av bærekraftsmålene er mest  
relevante for Kirkens Bymisjon – og hvorfor?

Etter vår vurdering er det særlig tre av hovedmålene vi i Kirkens Bymisjon bør jobbe spesielt 
med. Dette betyr ikke at andre delmål også er relevante, en beskrivelse av dette vil komme 
i del 2 av veilederen.

Kirkens Bymisjons

strategi 2020–2025
Kirkens Bymisjon ser i dag store utfordringer knyttet til splittelse, uro og avmakt i samfunnet. 
Forskjellene øker. Klimaendringene krever handling nå. Noen mangler tilgang til 
grunnleggende rettigheter. Stadig flere argumenterer for seg og sitt heller enn oss og vårt.  
Der fellesskap forvitrer og grupper settes opp mot hverandre, øker den sosiale spenningen.  
Et samfunn som fokuserer på forbruk, prestasjon og konkurranse, skyver mange ut.

kirkensbymisjon.no/strategi

Bygge fellesskap
Kirkens Bymisjon skal vise at det som forener oss er større enn det 
som skiller oss. Vi vil fremme holdninger og handlinger som omfavner 
mangfold i et raust og livssynsåpent samfunn.

Vi skal:
 ■ Være til stede i nærmiljøer, nabolag og digitale rom. 
 ■ Skape felles aktiviteter på tvers av meninger, generasjoner,  

kultur, kjønn, seksualitet, religion og trossamfunn. 
 ■ Invitere til dialog for å bygge bro mellom meningsmotstandere. 

I perioden 2020–2025 skal vi derfor stå sammen for å styrke håp og fremtidstro.

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet 
og omsorg. Vårt diakonale oppdrag er å avdekke urett, lindre nød, og påvirke 
årsakene til at nøden og uretten oppstår. Vi har stor bredde i virksomheter 
og tiltak. I perioden 2020–2025 skal vi gjøre en ekstra innsats overfor barn 
og unge i hele denne bredden. Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring til 
å styrke relasjoner og se hele mennesket. 

Samtidig med uro og bekymring, ser vi stort potensial for bevegelse. 
Utenforskap kan møtes med fellesskap. Avmakt kan møtes med muligheter. 
Kraften i uro kan omsettes til handling.

Styrke bærekraft
Kirkens Bymisjon skal ta vår del av ansvaret for klimaendringene.  
Hensynet til generasjoner som kommer etter oss skal styre valgene våre.  
Vi skal bidra til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Vi skal:
 ■ Bidra til at folk får muligheter til å leve rike liv,  

uten å forutsette et høyt materielt forbruk.
 ■ Påvirke utvikling av bærekraftige byer og steder som gir rom for alle. 
 ■ La bærekraftsmålene styre arbeidet vårt. 

Skape bevegelse
Kirkens Bymisjon vil mobilisere bredt for å bevege samfunnet i en retning 
som ivaretar likeverd. Vi skal kjempe for lik tilgang til rettigheter, og 
stå opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og urettferdighet. 

Vi skal:
 ■ Inngå partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse  

vi selv ikke har, og være en foretrukket partner for det offentlige. 
 ■ Søke å involvere alle det gjelder i alt vi igangsetter,  

og la den enkeltes ideer påvirke resultatet. 
 ■ Protestere mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner,  

i medieutspill og kampanjer.

Året 2025
I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden.  
Vi har vist neste kjærlighet, sørget for inkluderende fellesskap,  
vernet om skaperverket og kjempet for rettferdighet.  
Kirkens Bymisjon har vist mot og forent krefter med flere for å styrke håp.
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De tre hovedmålene er:

Mål 1: Utrydde alle former 
for fattigdom i verden
«For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende 
og fordeles jevnere blant land og befolkning. Land må derfor investere 
i viktige sosiale tjenester, og gi like muligheter til alle sine borgere.» 

Kirkens Bymisjons arbeider for et samfunn uten fattigdom, der alle har de 
ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Vi mobiliserer bredt for å 
bevege samfunnet i en retning som ivaretar likeverd. Vi kjemper for lik tilgang 
til rettigheter, og står opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og urettferdighet.

I kampen mot fattigdom og for en mer rettferdig fordeling av ressurser, rettigheter og 
muligheter, samarbeider Kirkens Bymisjon med organisasjoner og personer som selv har 
erfart hva utenforskap og fattigdom innebærer. Vi inngår partnerskap med andre som har 
kunnskap og innflytelse vi selv ikke har, og vi protesterer mot urett i møte med politikere, 
myndighetspersoner, i medieutspill og kampanjer for å påvirke til at alle skal få like 
muligheter.

Innen mål 1 er det følgende delmål som er mest relevante for Kirkens Bymisjon: 

Delmål 1.2 
Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, 
i henhold til nasjonale definisjoner.

I det rike og moderne Norge ser vi at tusenvis av barn kommer fra hjem med så liten inntekt 
at det får alvorlige sosiale følger både for voksne og barn. Dette vil vi motarbeide både 
gjennom konkrete tiltak og politisk påvirkning. Vi jobber med forebygging, arbeidstiltak og 
inkludering for å forhindre at fattigdom går i arv i familier og nabolag. Frem mot 2025 har 
vi et ekstra fokus på barn og unge. Vi vil at alle barn skal erfare å være inkludert og kunne 
delta i fritidsaktiviteter og hverdagsliv sammen med familie og venner.

Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassende arbeidsarenaer og samarbeider med NAV og 
kommuner om målrettet arbeidstrening for å bidra til at medarbeiderne kommer over i 
ordinært lønnsarbeid. Arbeid er en mulig vei ut av fattigdom. Samtidig vil ikke arbeidslinja 
alene løse fattigdomsproblemet. Derfor arbeider Kirkens Bymisjon for å påvirke at 
økonomiske stønader holdes på et levelig nivå og at minstestandarder opprettholdes. 
Dette gjør vi i form av politisk påvirkning, rapporter og kampanjer som synliggjør effektene 
av å vokse opp i fattigdom. 
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Delmål 1.3
Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert 
minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare.

Kirkens Bymisjon er opptatt av at alle som kjenner på kroppen hva fattigdom innebærer, 
skal møtes med respekt og med et tjenestetilbud som sikrer at grunnleggende behov 
kan ivaretas. Uansett livssituasjon skal alle få mulighet til mat, hvile, sosial kontakt og 
meningsfulle aktiviteter. Folk trenger også tilgang til sanitæranlegg og helsehjelp. 

Kirkens Bymisjon mener tilgang til grunnleggende helsehjelp er en menneskerettighet for 
alle. Vi arbeider for at papirløse migranter skal få den helsehjelpen de nå får hos oss av 
kommune- og spesialisthelsetjenesten der de oppholder seg i Norge. For uavhengig av sin 
juridiske status og i kraft av å være menneske trenger alle som har en sykdom kvalifisert 
hjelp. Vi tror at det å få hjelp til å bli frisk også gir mulighet til å bruke sine ressurser og å ta 
gode valg. 

Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, vil Kirkens Bymisjon påvirke 
samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende samfunn med mer rettferdig fordeling. 

Mål 10: Redusere ulikhet  
i og mellom land
«For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling 
av et lands ressurser. De fattigste og de marginaliserte gruppene må gis 
muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår. Viktige tiltak 
er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.»

Kirkens Bymisjons samfunnsoppdrag er blant annet å myndiggjøre 
og inkludere alle mennesker i samfunnet. Arbeid med marginaliserte 
grupper og de som står utenfor både økonomisk og sosialt, har alltid har vært er en del av 
vår kjernevirksomhet. Vi har derfor bedre forutsetninger enn de fleste instanser i samfunnet til 
å synliggjøre mangler i eksisterende systemer som kan være til hinder for å oppnå gode levekår. 
Vi kan benytte denne erfaringen til å vise til nødvendigheten av utfyllende og kompletterende tiltak 
for at alle mennesker skal kunne nyte godt av de offentlige tilbudene. 

Innen mål 10 er det følgende delmål som er mest relevante for Kirkens Bymisjon:

Delmål 10.2
Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, 
uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller 
økonomisk eller annen status.

Selv om vi i Norge har systemer som skal ivareta alles rettigheter og gi like muligheter til alle, 
er det mange som faller utenfor. Dette skjer i stor grad fordi systemer, tilbud og tiltak er basert 
på at de dette rettes mot er i stand til å forstå, gjøre krav på og nyttiggjøre seg sine rettigheter 
og muligheter. Vi vet at dette ikke er tilfelle for mange, og det er derfor viktig å opprettholde 
og videreutvikle tiltak som myndiggjør og styrker ulike grupper og enkeltindivider til å kunne 
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ivareta sine egne interesser. Dette må skje med utgangpunkt i inngående kjennskap til deres 
forutsetninger og livssituasjon. Vi i Kirkens Bymisjon har en unik posisjon i dette arbeidet fordi vi 
har nettopp den innsikten, kjennskapen og ikke minst tilliten i mange miljøer, som er nødvendig for 
å kunne gi relevant hjelp og etablere målrettede tiltak. 

Delmål 10.3.
Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe 
diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som 
er egnet til å nå dette målet og…
 
Delmål 10.4
Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på 
å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.

Delmål 10.3 og 10.4 omhandler tiltak som er tett knyttet opp mot fattigdomsproblematikk, 
og dette vil til dels være sammenfallende med tiltak under Mål 1.

Det viktigste Kirkens Bymisjon kan gjøre med tanke på å påvirke politiske beslutninger som 
bedrer levekårene for fattige og marginaliserte grupper, er å synliggjøre konsekvensene av de 
manglene og skjevfordelingene vi ser på disse områdene i dag, samt å påvirke de som har 
myndighet til å vedta endringer. Vi er en aktør som nyter stor respekt og troverdighet i samfunnet, 
og vi kjenner forholdene blant de mest utsatte bedre enn de fleste politikere. Dette er en rolle som 
forplikter oss til å påvirke de instanser og personer som har myndighet til å skape endring. Vi gjør 
dette allerede i stort omfang, samtidig er dette noe vi må fortsett å holde et høyt fokus på inntil 
nødvendig endring er vedtatt politisk. 

Delmål 10.7
Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, 
blant annet ved å føre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk.

Dette er også et område hvor vi ved hjelp av den kjennskapen vi har til de berørte 
gruppene og menneskene kan påvirke beslutningstakerne ved å synliggjøre konsekvenser 
både av dagens politikk, og av tiltak vi ser er nødvendige for å lykkes i større grad med 
inkluderingsarbeidet. Samfunnsdebatten handler ofte om antall migranter og flyktninger, 
mens vi ønsker å øke fokus på at vi i Norge har plass til mange og at det er innsiktsfull 
tilrettelegging som er avgjørende for deres livskvalitet og inkludering i samfunnet. 

Vi har kjennskap til, og erfaring med, de største utfordringene for migranter når de skal leve 
og inkluderes i samfunnet vårt. Hovedtrekkene i dette er språk, skole, arbeid og trygge sosiale 
arenaer. Når dette ikke er på plass eller ikke fungerer bra vil det føre til redusert livskvalitet for 
de menneskene dette gjelder. Vi bør tilstrebe å samarbeide med offentlige instanser, slik som 
kommuner om å bedre dette. 
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Mål 17: Samarbeid  
for å nå målene
«For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. 
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå 
bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global 
retning og prioritert innsats de neste 15 årene.»

Innen mål 17 er det følgende delmål som er mest relevante for Kirkens 
Bymisjon:

Delmål 17.17
Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige 
og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og 
ressursstrategier.

Vi må jobbe for at Kirkens Bymisjon skal være er foretrukken partner i samarbeid og samskaping 
med det offentlige og det private. Samskaping er en prosess hvor man som likeverdige partnere 
skal skape en verdi sammen som bidrar konstruktivt i forhold til en utfordring i samfunnet. Dette 
forutsetter at partene deler kunnskap, erfaringer og ressurser, for å finne frem til nye og innovative 
løsninger.

De beste løsningene for å nå bærekraftsmålene gjør vi sammen med og i samarbeid med 
andre. I dette arbeidet må vi være bevisste på hva vi skal gjøre selv, hva vi gjør sammen med 
andre, og hva vi gjør gjennom andre? 

Skal vi få utrettet noe, også i denne sammenheng, er samarbeid med andre helt avgjørende. 
Vi må samarbeide med, og hente inspirasjon fra andre organisasjoner som jobber for de samme 
målene. I dette arbeidet kan vi også tenke samarbeid med andre (diakonale) organisasjoner i en 
nordisk/europeisk sammenheng.



Rom 
for 
alle

Kirkens Bymisjon  |  kirkensbymisjon.no


